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 2 (3شرح منتهى اإلرادات )

 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .وبركاته وعليكم السالم ورحمة هللا 
قبل أسبوعين، واالقتراحات  من الدرس األول ،وطلب حول وقت الدرس اقتراحات كثيرة، ورجاء

ويحضرون  ،وتتابع حول النظر في وقت الدرس، وكان اإلخوة الذين يحضرون هذا الدرس تترى 
 ،العشاء ألن الموطأ ؛الموطأ يشق عليهم البقاء من صالة العصر إلى ما يقرب من العاشرة

يصير  ،بعد العشاء ثم نقلنا درس الموطأ إلى األحد فانحلت مشكلتهم ،درس همغرب ما فيوال
إشكال وهو مطلٌب  ، لكن بقيمن هذه الحيثية ، المغرب والعشاء، انحلت مشكلتهمنعندهم درسا

وهو النظر  ،لكنه مطلب له وجه وملح من كثرة جمع عليه،وأعرف أنه لن ي   ،لكثير من اإلخوان
الثنين، بعض إن يوم ا :وكثير منهم يقولون  ،العشاء إلىمن العصر لدرس ونقله في تغيير ا

 مع إنهم ،أو مدة تقرب منهابثلث  تحل بكوننا ننتهي قبل المغرب اإلخوة يكونون صائمين، وهذه
 :وبعضهم يقول ،بعض الذين يقترحون ، نأتي من غرب الرياض ما يكفينا نصف ساعة يقولون:

، ويفوتنا بعض الدرس، والذي يداوم وما نتمكن أن نصلي معكم، ر الظهرخآفي  نأتي من الدوام
فإن  ،كمإليوأنا أرجأت النظر فيه  ،المقصود أن مثل هذا الكالم كثيرويدرس يحتاج إلى راحة. 

 ما وأن أصحاب التفسير عددهم قليل،سيال ،كمإلي ررأيتم أن العشاء أنسب من العصر فاألم
ثرة، وهم متابعون من قديم، بهذه الك ليستفسير القرطبي عددهم  ،ويمكن جعلهم في هذا الوقت

 بأن يكون لهم العصر.ورضوا 
 طالب:.................

 .، وينتهي اإلشكالا وشتاء  صيف   للدرس العشاء نحدد ساعتين ،هو العشاء بأيديناال 
 طالب:................

ا بدروس سابقة وقديمة بعد ان ملتزم  لكون اإلنس ؛شك أن الجمع بين النقيضين متعذر هما في
 ،عشرة ،ثنين، ما هو من واحد، الكن هذا طلب وملح من كثير ،له حظ من النظرالعشاء 
 .كثير ، بلعشرين

 يا شيخ ....لما ال ينظر إلى  طالب: 
 ؟من يرغب في بقائه إلى العصر؟ يعني عصر االثنين باق   ،أنا تركت األمر لكم 
 كأنه كثرة. 
 في العشاء؟ من يرغب 

 طالب:.................
 ال األكثر كأنهم يرون العصر. 

 طالب:........................
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لكن لما حصل تغيير  ،عصر ومشي على هذا الوقته شك درس الفقه عندنا قديم وقت الما في
 .مجال للنظر هفيكان ما فقبل  أما ،ونقل المكان وتغيير الكتاب صار فيه مجال للنظر

 .................طالب:
ُ{ َواتَُّقوا ّللاََّ }طالب:   ،[282]البقرة: َوُيَعل ُِّمُكُم ّللاَّ

، ما زلتم مصرينعلى كل حال األمر إليكم، و  لكن يرد عليه أن التفسير أولى بالصيام من الفقه. 
بعد  أما مشكلة من يحضر التفسير والموطأ ،كمإلياألمر ف أقول: ما دمتم مصرين على هذا،

 ءبعد العشاء. فيحضر المغرب والعشا األحد قلنا درس الموطأ إلىيعني ن ،نحلتاء فقد االعش
 الموطأ، وال يحضر يوم االثنين، إذا حضر المنتهى مشى، ما عليه مشقة إن شاء هللا تعالى.

 سم
 .الحمد هلل رب العالمين

م إلى يوم على نهجه تبعهم وسارله وصحبه ومن آ لصالة والسالم على رسول هللا وعلىوا
 . الدين

 طهور  مباح   كتاٌب الطهارُة ارتفاع حدث وما فيما معناه بماء   :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
بما  أو نحوه أو بنفسه أو ارتفاع حكمهما أو مع تراب  طهور   ،وزوال خبث  به، ولو لم يبح

 .يقوم مقامه
له آ بده ورسوله نبينا محمد وعلىهللا عليه وسلم وبارك على ع وصلى ،رب العالمينالحمد هلل 

  .وصحبه أجمعين
فاع خبره الحد ارت ،ألنه جعل الطهارة مبتدأ   ؛كتاٌب بالقطع :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف  

ثم  ،اإلضافة، والفقهاء في ترتيبهم وتصنيفهم لكتبهم يقدمون العباداتمقطوع ا  كتابف ،حدث  
 وما يسمي عند المتأخرين باألحوال الشخصية ثم ،اكحاتثم يثلثون بالمن ،يثنون بربع المعامالت

 ارتباٌط للعبد . فهياوالجنايات، والترتيب هذا علتهم فيه أن العبادات أهم من غيره باألقضية
ا لق اإلنسان من أجلِه، وأما المعامالت ف بخالقِه، وهي أيض  ارتباط هي تحقيق للهدف الذي خ 

ن كانت األرباع كلها هي من وجه ارتباط مخلوق الناس بعضهم ببعض، ومثله بقية األرب اع، وا 
تعدى هذه األحكام، بمخلوق، وهذان المخلوقان مرتبطان بخالقهما. بمعني أنه ال يجوز أن ت  

العلم ف ،فهي عبادة .-الة والسالمعليه الص-هتعدى حدود هللا فيما شرعه في كتابه، وسنة نبيوت  
ذا قلنا المعني األعم،بكله عبادة   ،ةالعبادات والمعامالت خصصنا العبادات باألركان األربع :وا 

ى ة باألحكام العملية علخاص األنه ؛كتبهم عن اإليمان والتوحيد. يخرجونها ،هم يخرجون العقائد
 التعامل أكثرمن يحتاج  ،لكثرة من يحتاجها ؛ثم المعامالت ،تقدم العبادات ألهميتهاما تقدم. ف

 ،إلى التقاضي والنزاع والخصوماتاج النكاح أكثر ممن يحتاج ثم من يحتممن يحتاج النكاح. 
 وأهل المخالفات الذين يحتاجون إلى ردع في الجنايات.
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لشرط ألنها شرط ألهم األركان الذي هو الصالة بعد الشهادتين، وا ؛ّقدم الطهارةت   كتاب الطهارة
يفتح. فهو شرط، واألصل متقدم على مشروطه. مفتاح الصالة الطهور، والمفتاح متقدم على ما 

 أن الشرط خارج الماهية متقدم عنها، وعامة أهل العلم يقدمون الطهارة، ويندر من يقدم غيرها.
  :صرصري يقولالظم الخرقي ان ولذا يقولالصالة، كما قدم اإلمام مالك وقوت 

 وهل عالم إال بذلك يبتدي شرع في ذكر الطهارة أوال  نف
 :ختصار الخرقي يقولناظم الخرقي ا ي هذا الصرصر 

 وهل عالم إال بذلك يبتدي  فنشرع في ذكر الطهارة أوال   
من علماء المذهب  االهجرة بدأ بوقوت الصالة، ولكن إن كان قصده عالم   دارإمام نعم  :نقول 

ال اإلمام مالك إالمخالف في ذلك  ،أهل العلم عامة، بل هو صنيع ال بأسفالذي يتحدث عنه 
تقديم للوقوت له داللته. ف -رحمه هللا تعالى-الطهارة عند الجمهور تقديم مالك  فيما نعلم، وتقديم

لها  لية  فاألو  ،فاألولية  كما يقولون لها دخل في األولوية ،يدل على العناية به واالهتمام شيءال
 تاجهذا الكالم؟ نحمثل الوقوت؟ ومتى نحتاج إلى  دخل في األولوية. فمثال  أيهما أهم الطهارة أو

ا. فشخص اإلى هذا الك ق، نتبه قبل طلوع الشمس بعشر دقائالم إذا ضاق الوقت عن فعلهما مع 
ن تيمم، وصلى على حسب حاله أدرك الوقت. شتغل باالغتسال ، إن اوهو ج نب خرج الوقت، وا 

لكن مقتضى صنيع اإلمام مالك  ،فأيهما أهم الطهارة أو الوقت؟ نعم الطهارة عند الجمهور
ايقدم منه الوقت تب يشم منه هذا أنه -رحمه هللا تعالى-كان نفس شيخ اإلسالم  ليهوا  وتقديمه    ع 

من اإلقدام على  ى االغتسال، وشيخ اإلسالم عنده شيءلمالك، وأنه أهم، وأن مثل هذا يقدم عل
وذلك إلحاطته بنصوص  ؛-رحمه هللا تعالى-بعض المسائل التي يتردد فيها كثيٌر من الناس 

وهذا البيت الذي فيه  شخص لو نام عند :نه قالإحتى واعدها العامة، ومقاصدها. الشريعة، وق
ث ر وبنات هل يعفيه أحد من الغسل لهذا  أن يتهم،حتلم، وخشي ، ثم اهذا الشخص فيه نساء ك 

السبب؟ هل يجرؤ أحد أن يعفيه من الغسل؟ والغسل شرط من شروط صحة الصالة يقول شيخ 
 .يتيمم :اإلسالم
حاطة بالشريعة ،جرأة ليست من فراغفهذه ال لكن مع ذلك ليس معني هذا أن  ،يعني من إطالع، وا 

ومقاصد  عمومات لم نطلع عليه من شيءطلع على ، هو انقلده، ونحن ما وصلنا إلى مرتبته
على طرف ن آن القر إ :الشرعية مع أنفاسه. كما قال السقافالنصوص الشريعة بحيث صارت 

نه. من قرأ كتب شيخ اإلسالم ومؤلفاته ومسنداته يسترسل بذكر نصوص ال بنا ثلةلسانِه، وعلى أ
ن ال ما  على مثل هذا الكالم، و ومقاصدها يجرؤ فإلحاطته بنصوص الشريعة  ،تخطر علي البال

. وطالب العلم ال يجرؤ على مثل هذا حتى إذا رسخت قدمه، يستطيع أن يقول مثل هذا الكالم
، ويجتهد بعد النظر في -عالجل و -أن يتقي هللا عليه فمور اجتهاده إلى مثل هذه األ أداهو 

 النصوص.
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

هذا  :ون ، ويقولا وكتاب ايكتب كتابة  وكتب   كتب ،كتاب مصدر كتب يكتب كتابة وكتب ا وكتاب ا 
هل  اكتب كتاب   :. معناه أنه إذا كتب إذا قيلالمصدر من المصادر السيالة التي تحدث شيئ ا فشيئ ا

وف أو أنه اجتمعت لديه الحر  ،مثل هذا مرة واحدة القلم على الورق، وأخرج كتاب  معناه أنه وضع ا
يام ا بخالف قام ق .ألنه يحدث شيئ ا فشيئ ا ا؟ثم صار كتاب  والكلمات والجمل، والصفحات، والمالزم 

ا دفعة واحدة. فهو من المصادر على ما قالوا السيالة  في واألصل ،مثال  دفعة واحدة. جلس جلوس 
 :منه قيل لجماعة الخيلو  ،تكتب بنو فالن إذا اجتمعوا :يقال ،مادة التي هي الكتب الجمعال

 :الجمع بين األمور المتفرقة في البيت الذي يقولكتيبة، والكتب الذي هو 
 ا خلوت به ال تأمنن فزاري  

 .خر البيت القبيحآإلى 
ا قول الحريري     :وفيه أيض 

 ـط في الكـتبما خ   واؤ قر وال ا رف  ح وكاتبين ومـا خـطت أنـاملهـم 
إذا  ةكتب المزاد ،يقصد بذلك الخرازين. الخراز يجمع بين الصفائح صفائح الجلود، ويخرزها

ا صاحب الخرزه، وكتب النعل إذا خرز هاخرز  ألنه يحتمل  ؛، فالخراز كاتب على هذا، وأيض 
ا الذي يضم بعض هذه الخرزات إلى بعض تألف منها عقد، ويجمع لي ؛أمرين صاحب الخرز أيض 

 ،بسم المفعول الجامع لمسائل البااد بالمصدر هنا الكتاب المكتوب اوالمر  .كاتب :بينها يقال له
مثل هذا في بقية الكتب كتاب الصالة كتاب الزكاة كتاب الحج إلى  وقلجامع لمسائل الطهارة. 

 .آخره
 -بالفتح-، وأما طهر ارة  طهر يطهر طه -مابضم الهاء فيه-ر ه  ر يططه   والطهارة مصدر 

لطهارة . عرفوها في اللغة بأنها النظافة، والنزاهة من األقذار، واة  طهار  هر ا. طهر يطهرفمصدره ط  
تصورنا لو كانت الحسية أو المعنوية من محاسن هذه الشريعة. من محاسن هذه الشريعة.  سواءٌ 
اأن  فضال  عن كونه ال  ؟ون حالهمثال  ال يتوضأ، وال يغتسل. كيف تك ايمكث  أشهر   شخص 

هل  :ر أعلن إسالمه. فسأل عن السبب قالواففي دولة من الدول الك   وذكروا أن غساال   يستنجي،
أنا غسال، وأغسل ثياب المسلمين، وثياب  :قال ؟وما السبب .ما دعاني أحد :قال دعاك أحد؟

ياب ث. إذا جاءتني شيءار، وال أقذفيها ما فيها روائح، وال ففإذا جاءتني ثياب المسلمين  ،رالكفا
فسألت عن السبب فعرفت أن المسلمين يستنجون بخالف الكفار. هذا من  ،الكفار فإذا هي منتنة

 .محاسن هذا الدين الحنيف
ال يقبل هللا صالة من أحدث حتى »ال تصح إال بها.  ،الطهارة شرط ألعظم عبادة، وهي الصالة 

والشرط كما هو معلوم ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم  ،«قبل صالة بغير طهورال ت  » ،«يتوضأ
 ي؛عدم الشرعهو الذلك عدم الصالة، و من ألنه إذا لم يتوضأ لزم  ؛من وجوده وجود على عدم



 
 

 
6 

 6 (3شرح منتهى اإلرادات )

وقد يتوضأ وال فهذه ليست بصالة،  ،نه قد يصلي بغير وضوء صالة صورية ال قيمة لهاأل
 .وطوجود الشرط وجود المشر من ألنه ال يلزم  ؛يصلي

ادة هات هذه شرط لكل عب ،م، والعقل، والتمييزدخول اإلسال ؟، من يعدهاوشروط الصالة تسعة 
ودخول  ،ستر العورةو  ،والنية غيرها. الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، استقبال القبلة،

الطهارة جاءت في نصوص الكتاب والسنة على الطهارة الحسية، وعلى الطهارة  تسعة. ،الوقت
َرا َبْيِتيَ  } لمعنويةا ر به وهي شاملة مأمو  [ هذا4]المدثر: {َوِثَياَبَك َفَطهِّْر } ،[125]البقرة: {َطهِّ

. النجاسة الشرك الذي هو النجاسة الحقيقية للحسية والمعنوية. فأولى ما يطهر البيت منه
هذا األمر تطهيره لبيت امتثاال  فأولى ما يطهر منه ال، [28]التوبة: {َنَجٌس  ِإنََّما اْلم ْشِرك ونَ }العظمي 

 [4ثر:]المد {َوِثَياَبَك َفَطهِّْر } .ثم بعد ذلك يلي ذلك النجاسات الحسية ،من النجاسات المعنوية
والحقد  ر قلبك من الغلذلك طهِّ وقبل  ،من األدران واألوساخ، واألقذار والنجاسات ثيابك طهر

 ، وما في معناه،ارتفاع حدث ةاعه. الطهار الشرك بأنو  ما هو أعظم من ذلك منفضال  ع ،الحسدو 
، ويراد به الخارج من السبيل، ويطلق ويراد به الوصف المعنوي الذي يقوم بالبدن والحدث يطلق
ا على خروج هذا  ،بسبب الخارج ،بسبب األول فيطلق على الخارج نفسه حدث، ويطلق أيض 

ا على األثر المترتب على هذا الحدث الوصف القائم بالبدن  ،حدث الحدث حدث، ويطلق أيض 
 ما يمنع من الصالة، ونحوها.م

ال الخارجفي ا فالحدث هنا، ارتفاع حدث، وما في معناه  أو األثر  لحد يراد به الخروج، وا 
ن كان يطلق على الخارج حدث ؟المترتب ويطلق  ،ارتفاع األثر المترتب على خروج الخارج، وا 

ا على خروجه حدث. ف ليه وهو الوصف الذي قام بالبدن بسبب هذا الحدث المترتب ع األثرأيض 
 وما في معناه مما ،يطلب ارتفاعه الذيهو الطهارة  لهما تشترط مالذي يمنع من الصالة وغيرها 

نما هو في حكمه كالغسل با لنسبة للميت. والمسلم طاهر تطلب له الطهارة مما ليس بحدث، وا 
 .في معناه الحدثفهذا  ،المسلم ال ينجس بالموت، ا وميت احي  

ن كان الميت طاهر ا ،هو حدث :لماذا ال نقول قالوا: هو في معناه،هو حدث.  :لماذا ال نقول   ؟وا 
ن كان الج نب طاهر   عليه الصالة -. في حديث أبي هريرة لما لقيه النبياكما أن الجنابة حدث، وا 

أو  المسلم إن :فقال» .إني كنت جنب ا :فقال -عليه الصالة والسالم-فانخنس فسأله  -والسالم
ن كان محدث ا ،فهو طاهر ،«ال ينجسالمؤمن  والنجاسة. ال تالزم  فال ارتباط بين الحدث ،وا 
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

هل المؤمن أو المسلم لما  ؟في معناه. لماذا ال يكون حدث مثل الجنابة يقولون هوبينهما. هم 
ا حصل له وصف إنم ،ليس بطاهر :ليس بطاهر؟ ال يقال :حتلم أو جامع زوجته نقولأجنب ا

ا، وكذلك الميت يغسل، وا   ن لم يكن نجس  ا.يمنعه من الصالة. وا    ن لم يكن نجس 

  غسل يد القائم من النوم ثالًثا
ْم ِمْن َنْوِمِه؛ َفاَل َيْغِمْس َيَده  ِفي اإِلَناِء َحتَّ » ك  اَل َيْدِري َأْيَن  هْ ِإنَّ فَ َها َثاَلث ا؛ ى َيْغِسلَ ِإَذا اْسَتْيَقَظ َأَحد 
ه  بَ   ؟نجسة أم طاهرةد الياآلن ، «اَتْت َيد 

 األصل فيها الطهارة. طالب:
 ربطها في صدره مثال  أو في عنقه. شدهاهذا الحكم، ولو ذا ال يرتفع ول ،األصل أنها طاهرة

 اسيمفي معنى الحدث ال فمثل هذا يكون  ،ألنه تعبد ؛وضعها في كيس، ونحوه ال بد أن يغسلها
 أم ليسهو الوصف القائم بالبدن الذي يالزمه هو نجاسة البدن. ظاهر  ثوأن اختيارهم أن الحد

 ؟ستدراكعليه ا ر؟بظاه
 طالب:..................

الحدث على ما سيأتي تعريفه  :اهم قالو  ،ي حملوهي، وهذا هو الذو ألنه وصف معن ؛نفس الحدث 
ثر له أال  ،، وهذا معقوال  عقوال  كون هذا م ،للتفريق بينهما من هذه الحيثية ؛هو الوصف القائم بهذا

مع أنه  ،عن الحدث الذي هو الخارج أو خروجهإذا غضضنا النظر ألن هذا أحدث  ؛في الواقع
لم لو نه يغسل، و بدليل أ ،جلهقد يوجد الخارج من الميت. لكن ليس بالزم. ليس الغسل من أ

 ،النوم حدثإن الموت حدث،  :القائم بالبدن قلناالوصف الحدث هو  :. فإذا قلناشيءيخرج منه 
 د كما يلزم منه الوضوء.اليفتغسل منه 

 طالب:.............
 كيف؟

 طالب:....................
 .رتفع الوصف الذي علق عليه الوصفا رتفع، هذا الذي أمرنا به، وفعلنا،ال يحكم 

ده أن يأين تكون  بأنه ال يدري  س معلاًل ألي غسل يد القائم من نومه..كمإليأحسن هللا  طالب:
 ؟منهتقع 

ن؟ هل يقاليا أثر في رفع وهل لهذ ؟موهومة أو مشكوكة أو نعم، لكن هذا العلة هل هي مظنونة 
ذا قلنا اليقينالقاعدة عندهم أن الشك ال يزيل  ،في رفع المتيقن، وهو الطهارة لهذا أثر ن العلة إ، وا 

ويستجمرون، وال  ،نوا في بالد حارةغلبة الظن، وأنهم كا إلىهي النجاسة، والنجاسة مردها 
هذه نتفت فإذا قلنا مثل إذا ا ،عليها اليدفتسيل يسيل أثر النجاسة مع العرق فتقع  ،يستنجون 
 نعم نغسل. !ال نغسل؟فاألمور 



 
 

 
8 

 8 (3شرح منتهى اإلرادات )

 طالب:.............
 كيف

 طالب:..................
 ي يظهر. نعمهذا الذ

 طالب:........................
 فهو ها وجب الغسل ولو لم ينزالبها أربع ثم جهدإذا جلس بين شعا ،دث للنصهو ح ،هذا حدث

 .التقاء الختانين ،في أن هذا حدث حدث، وال أحد يخالف
ارتفاع حدث، وما في معناه بماء طهور. يأتي الكالم عن الطهور في القسم األول من أقسام 

 الثة أقسام أنه طاهر في نفسه مطهرالمياه. وأن المختار في تعريفه عند من يقسم المياه إلى ث
 .ويأتي في هذه المادة من التعدي واللزوم ،لغيره

ا. يعنيبماء طهور مباح.    ال مغصوب، وال مسروق. ال بد أن يكون مباح 
 هل يختلف األمر فيما لو كان الماء نفسه مسروق ا وبينما كانت قيمته مسروقة؟

رق الف ماارورة ماء، بهم ق شترى وا ،ريالينالة، وسرق اء أو دخل البقارورة مدخل البقالة، وسرق ق
 هذا؟ بين هذا و 

 طالب:...................
 . الماء ما هو مسروق، الماء اشتراه بهذا المال الذي سرقه

 طالب:................
  .ال حرامو مأمن يرد عليه يعني ك نعم 

ويشتري القارورة ومن  ريالينيسرق فرق بين أن ؟ يعني هل هناك بظاهر ليس أم إذا الفرق ظاهر
 ؟ارورة مباشرةيسرق الق

 طالب:..................
، والطهارة عبادة أو الوضوء نإ :نقول هل يعني ةتسلسلمالنهي متجه إلى ذات العبادة المسألة 

 أو ال؟  الصالة علىالعبادة أثر  وهل لهذه ؟هي شرط العبادة
 طالب:..................

 ماذا؟
 ......................طالب:.
 ؟ مغصوبوأن نتوضأ بماء  ،نصلي في دار مغصوبةأن بالفرق  مايعني 
 د على شرط العبادة.ئهذا عا طالب:

يعني شخص فرق.  طيب إذا عاد األمر إلى ذات العبادة أو إلى شرطها. تبطل بال شك إذ ا ال 
 لى. وصا وصلى. أو سرق األرض واغتصبها شترى أرض  سرق مائة ألف، وا
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 طالب:.............
ن إ :هل نقول ؟وعدمها لكن هل لهذه المعصية أثر في صحة العبادة ،اإلثم ما يخالف فيه أحد

 ثواب ففي هذا كيف يتقرب ويرجو ،ب محرم نه تقرب: إأو نقول ؟عليه إثمه وله أجره ،الجهة منفكة
 علىيرون أن المحرم إذا دخل  ةالمسألة. الظاهريفي وعندنا أطراف  ؟هللا بأمر  حرمه هللا عليه

 نهي. هما نقيضان فال يجتمعان. ولذا النهي عندهم يقتضيألنه ال يجتمع أمر  ؛عبادة أبطلها أي
 ،ألن النهي يقتضي البطالن عندهم ؛البطالن مطلق ا حتى لو صلى بخاتم ذهب أو عمامة حرير

وهذا قريب من مذهب  يقابلهم من يتوسع في انفكاك الجهة، ويكون له أجره، وعليه وزره،
الذين يقولون بوجوب غض الزاني بصره عن المزني بها. هذه الطهارة إنما هي وسيلة  ةاألشعري
ى ذات المنهي أن النهي دعاة إل ،والنهية، والقول الوسط في اشتمال األمر على األمر للصال

ثل م، والشرط المالزم يقولون شرطه  المالزم. فإنه يبط ل مع التحريم عنه أو إلى شرطه، وأحيان ا
ال وغير الماء. يعني الم زم مثل المال الذي يشترى به ماء، والشرط غير المالمعناالطهارة اآلن 

. فليس ، وقد يشتري به أكال  ألنه قد يشتري به ماء   هو شرط مالزم للصالة؛الذي سرقه هذا ما 
ه تكون قيمت ن، وبين أامغصوب   أو اون المال مسروق  فيفرقون بين أن يك ،ماءالالزم ذلك وجود من 

يعني  .نفصل عنهاوكل ما بع د عنها ا ،دة أخذ حكمهامن العبا مغصوبة، وكل ما قرب الشيء
 شتري به الماء. إلى الصالة من المال الذي االماء أقرب 

 .به يتوضأ بهذا المال ماء   شترى م باع هذا المتاع بمال، ثم اث ،مثال   امثل هذا لو سرق متاع   لوق
ح بحيث ال يكون ل ما يبعد تنفك الجهة، وكل ما يقرب من العبادة يتجه القول بالبطالن. مباك

 ضع له. عمل في غير ما و  ست  ، وال يكون اامغصوب  
غير صحيح؟ هل هذا  أمصحيح،  ، وضوؤهوجاء شخص فتوضأ به ،للشرب شخص وقف ماء  

ف تجب مراعاته، ولم يبحه  ألن شرط الواق ؛كالمه ليس بمباحعلى  ،هذا ليس بمباحمباح؟ 
. لكن لو جاء شخص  نما أباحه للشرب، وهذا إنما يقال في المستهلكات كالماء مثال  للوضوء، وا 

بدل أن أضع هذا  :فقال ،أخذ المصحف، والمصحف على كرسي للمسجد، وأراد أن يقرأ،
كثرة زمان ويتعب من  إلىألنه يحتاج  ؛أضع هذا الكرسي وراء ظهري  ،المصحف علي كرسي

اقف. الواقف إنما جعله ه. هذا خالف شرط الو إليسند الكرسي على الجدار، ويستند يالجلوس، و 
حمل أنا أ :منه على هذه الصفة. لكن قالالكتاب أو استفاد  أوالمصحف،  لي جعل عليه

ألنه  ؛خفمة لظاهري، ويكون هذا األمر فيه أالمصحف بين يدي، وأستعمل هذا الكرسي دعا
تجه القول بمنع مثل هذا إال إذا ، وال يالواقف خالف شرط هالك، ولو كان على شرطليس فيه است

 ه من ينفذ فيه شرط الواقف.إليحتاج ا
: ال علي الكراسي نقول وايقرؤون القرآن عشرة، وجلس ، والذينان كرسي   في المسجد عشرو لو مثال   
من ينفذ فيه شرط موجد من يحتاجه ألنه ليس باالستهالك، وال ي ؛له أن يستفيد منه ستفيد منه؟ت
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الواقف. هذا الذي أوقف الماء للشرب قصده نفع الناس بهذا. لو قيل بأن الوضوء به من باب 
، ونحتاج إلى التفريق بين من  سيماأولى ال مع عدم االحتياج الشديد إلى الشرب كالشتاء مثال 

ا أوقف الماء. جلبه إلى هذا المكان يوقف الماء، وبين من يوقف برادة ماء، والماء لغيره عام. هذ
الذي هو في األصل من بيت المال  ،لكن شخص من ماء المسجد ، هذا له أن يشترط،للوضوء

هل يملك منع الناس من الوضوء  ،للشرب :وقال ةعليه البراد وضعمشاع لكل أحد، ويتوضأ به. 
 ؟ما فيه إشكال أم ا الوضوء من البرادات فيه إشكالإذ   ؟به

 ...............طالب:.
 حتى الكهرباء.

 طالب:................
يستعمله في الشرب، وفي الطهارة معروف سيأتي إن  عنده ماء قليلبين من  مسألة المفاضلة

 .تعالى شاء هللا
 يحهو التنقيح. التعريف من التنقي الذ ولذا األصل ما فيه مباح ؟الفرق بين هذه المسائلعرفنا  

بماء طهور. بمعني أن الطهارة تصح بالماء المغصوب، ومن باب  ،باحلكن ليس فيه كلمة م
 أولى الموقوف للشرب. كما أن الصالة تصح في الدار المغصوبة. 

والخالف معروف عند  ،للصالة في الدار المغصوبة على ما سيأتيالمذهب فيه روايتان بالنسبة 
ن الوضوء يصح أنه يميل إلى أفك ،ذكر هذه الكلمة ي ما، فصاحب األصل المرداو أهل العلم
 غير المباح.بالماء 

 . حاوزوال خبث  به، ولو لم يب 
ة منها النجاسة ألن النجاس ؛نجاسة طارئة على البدن تزال به أي بالماء ال بغيرهِ  ،زوال خبث

 ؟ال  مثال  أو بو  ةو كيف تطهر عذر أ ؟اميت   اكلب ميت كيف تطهر كلب   ؛العينية هذه ال يمكن زوالها
به أي  ا،علي الطاهر نجاسة حكمية هذه يمكن تطهيرها بإزالته ، لكن الخبث الطاريءيمكنما 

ما لوخالف ا  ،يقول بأن األعيان تطهر باالستحالة. إذا استحالت طهرت لمن بالماء ال بغيره خالف ا
 .لى هذا الثياب التي تغسل بالبخارمن المائعات وع ،ن األعيان تطهر بغير الماءإ :يقول
 ؟من نجاسات بمواد شامبو مثال  بدون ماء. يكفي، وال ما يكفي بما فيهاتزال هذه األوساخ وقد 

 .ال يكفي عندهم طالب:
ليو  لكن عند الحنفية ،يعينون الماء هم ،تعين الماءلو . ال ما يكفي شيخ اإلسالم أن  ه مالا 

محل المتنجس الا طهر ه  يكون. لكن إذا زالت النجاسة بنفسهجزوال النجاسة على أي و  المقصود
 .كالخمر ينقلب خال   مهدعن
مباح، وهنا لم يشترطوا اإلباحة، وعلى كل  :لم يباح. لماذا؟ هناك اشترطوا وزوال خبث  به، ولو 

في الثاني من باب أولى، وهنا ألنه إذا لم يشترطه في األول ف ؛حال اللفظ األول زائد، والثاني زائد
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ف القوي، اإلشارة إلى الخال ،بلو نه أتىى نفيه في الثاني. مع ألما اشترطه المؤلف، واحتاج إل
 ح.ولو لم يب

 النجاسة، وال ما يزيلها؟ هوعنده ماء مغصوب يزيل هذأو بدنه  شخص أصاب ثوبه 
 عندهم يزيلونها. طالب:

 ألنه ال ؛إذا أزالها زالت :لها بهذا الماء المغصوب، وبين قولنا: أز أن نقول له ق بين كون الفر 
 ءلمايملك هذا الماء، وال يجوز له التصرف فيه. بل يجب عليه رده فور ا. لكن لو أزالها بهذا ا

نجاسة من باب التروك التي ال الألن زوال  ؛ختاره المؤلفالمغصوب تزول عندهم على ما ا
 .والنهي التقرب. فلم يجتمع في هذا األمر يشترط فيها نية

ند عء الذي يستعمله في عبادة هو يتقرب بحرام، ومعلوم أن ما اآلن لما يريد أن يتقرب بهذا الما 
 سة. هل هو يتقربنجاالزال ألكن يبقى أنه إذا  ،، وهذا من الظهور بمكانههللا ال ينال بإسخاط

إزالة النجاسة نية تقرب؟ ال يشترط لها بدليل  فيهل يشترط  ؟ةبإزالة النجاس -جل وعال-إلى هللا 
، تزول النجاسة، ولهذا لم يشترط ،، ولو زالت بغير قصدتفعتان أنها لو زالت بنفسها  وامطر مثال 

. أو كان ح. ليس معنى هذا أننا نأمر من أصابته نجاسة أن يغتصب ماء  إباحَة الماء، ولو لم يب
 ؛تزول ، لكن فيما لو أزالهايجب عليه الرد ،إزالة النجاسة. الأن يستعمله في بيده ماء مغصوب 

 .إلى نية ألنها ال تحتاج
 أو مع تراب طهور أو نحوهِّ. 
ج أو مع تراب طهور. هذه الزائدة على األصل ألنهم قالوا أو مع تراب  أو نحوه. تراب هذا يحتا 
 ؟ماذاه في إلي

 .نجاسة الكلب طالب:
ا»في نجاسة ما ولغ فيه الكلب.   أو  أوالهن أو إحداهن. «إذا ولغ الكلب إناء أحدكم فليغسله سبع 

 بالتراب، ولوال أن تكون األولى على ما سيأتي. فنحتاج إلى التراب مع الماء. ال يكفي أخراهن
هذا و وزوال خبث  به، ولو لم يبح أو به مع التراب. يعني بالماء مع التراب،  :ألنهم قالوا ؛الماء

 غيرهاشنان أو شامبو أو ه من صابون أو أفي نجاسة ما ولغ فيه الكلب أو نحوه مما يقوم مقام
والنص على التراب، وحلل بعض األطباء التراب في المختبرات فوجدوا فيه مادة  من المطهرات.

 لريق هذا الكلب. فعلى هذا يتعين التراب.  ة  م الجرثومة التي تكون مصاحبتقاو 
ا ولغ في إنائه كلب، ويعيش مثل عيشتنا اآلن تبحث عن تراب ما تجد إال  هما في ،لو أن شخص 

 ،، وعليه من المشقة ما عليهةسافا نفترض المسألة صارت البلدان بهذه الملد. إذ  أن تخرج عن الب
. هل نقول  ما نحتاج إلى سبعين كيلو لنخرج من البلد. أو خمسين مشقة يقوم للن غيره إكيلو مثال 

بل بعضهم يرى أن  ،الفقهاء يرون أن مثل هذا كاف   ؟بالصابون يكفي فقطمقامه؟ نغسله 
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زالة األالتراب. الفقهاء هنا، وقول  من اثير  تأ الصابون أشد كثر يعينون الماء لرفع الحدث، وا 
 الخبث. 

، يرون الوضوء به ،سم الماءالنبيذ ليس بماء، وال يطلق عليه االحنفية عندهم الوضوء بالنبيذ. 
 ؛بين شافعي، وحنفي بن سبكتكين محمود -إن صحت -وفي المناظرة التي حصلت بين يدي

نتقل يهذا إذا صحت. طلب منه أن  ا،نقلب بعد المناظرة شافعي  ا يعني األمير. ثم انه كان حنفي  أل
 ،بالنبيذ ن و ويتوضؤ المذهب الحنفي فيه كذا، وكذا، وكذا،  إن :لهإلى مذهب الشافعي، وقال 

خل للداخل، ودا ه بجلد ميتة، ولبسه ، وجعل الشعروصور له المسألة في صورة  مقززة. جاء ل
الجد إلى الخارج، وجعل الحشرات والذبان كلها تجتمع عليه. ثم جاء بقدح فيه نبيذ فتوضأ به 

. ترجم القراءةو  ،سبز. يعني ترجم التكبيردو  :لما أراد أن يكبر للصالة قال فزادت المشكلة. ثم
قرها بركن عندهم، ن تألن الطمأنينة ليس ؛رهاثم نق ،مثل هذه الصالةمن يقبل  ،قراءة الصالة

 هل وصل األمر إلى هذا لكنهذا يستعمل من أجل التنفير،  ضرط، السالمقبل  وفي نهايتها ،نقر ا
ال الحمد هلل،  ا صاحب دائرة معارف القرن العشرين لمالحد؟! يا أخي أقنعه بالدليل إن انتقل وا 

ثيم وهو يعقم من الجرا ،ن النبيذ يشتمل على كحول، والكحول مطهر: إهذه القصة قال ذكر
-وزيادة. لكن أبو حنيفة  بقصد الطهارة هذا ماء ء بالماء،فالوضوء به أولى من الوضو  ،وغيرها

 رحمه هللا. -لم يوافق على هذا، وقوله مردود -رحمه هللا
  طالب:..................

 ؟عدم الوجود نادر
 طالب:.......................

يستعمل أن فيه. أو عصى أو خالف. فهل له  ان  مأذو  ااتخذ كلب   الكن تفترض شخص   منهي عنه، 
مسائل  ؟ترك المنصوص عليه للحاجة رخصة، وال يترخص العاصي :الصابون مكانه؟ أو نقول

ا.  يجر بعضها بعض 
  .أو مع تراب طهور أو نحوه أو بنفسه 

، شمهشيء،  هثم لما رآه ما في ،ه مدةيعني زال الخبث بنفسه. يعني في الثوب بقعة نجاسة ترك
ة تخللت الخمر ا، وارتفعت فزالت بنفسها أو أو غيره بأن وضعه في شمس ،ارتفعته و إليونظر 

، حكم حكمهماأو ارتفاع  (أو بنفسه) ،ألنه ال يجوز حبسه، وال تخليله ؛بنفسها ال بفعل فاعل
 ارتفاع ،قامه. ارتفاعهما بالماءما يقوم مب أو ارتفاع حكمهما معناه، والخبث الحدث وما في

 يعني الماء يرفع الحدث، ويرفع الخبث.  ،بما يقوم مقام الماءمهما حك

ن لم يكن رافع   ما من تيمم، . إنما هو رفع حكمي بما يقوم مقامهاحقيقي   اوارتفاع الحكم، وا 
لكن هل زالت  ،ستجمر يكفيء بالماء. األصل الوضوء بالماء. ااألصل االستنجا ،استجمارو 
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معناه أنه بقي ف ،ال يبقى إال أثر ال يزيله إال الماءأ ر المجزي يعني ضابط االستجما ،النجاسة
 أثر. ومع ذلك يرتفع الحكم.

، والتيمم على الخالف بين أهل العلم هل هو مبيح أو رافع؟ وعندهم أنه مبيح فقط، وليس برافع 
إلى أن يجد الماء هذه  ؟رفع مطلق أو رفع مؤقت رفعههو رافع حكم ا ال حقيقة، ويبقي هل ف

 .في باب التيمم لىان شاء هللا تعلة يأتي بحثها إمسأ
 طالب:.....................

أما كون  ائه.ز أما كونه يجزي فال خالف في إج ،ال شك أن المطلوب من المسلم األكمل ،نعم
 .الحديث الوارد فيه ضعففأما الجمع بينهما ألنه أكثر إنقاء فهو أفضل، و  ؛الماء أفضل منه

 .له وصحبه أجمعينهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آ صلىو  ،وهللا أعلم
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


